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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1640/2008, adresată de Georgi Gospodinov, de cetățenie bulgară, 
privind construirea unui depozit de deșeuri în Dimitrovgrad, în sudul Bulgariei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la construcția planificată a unui depozit de deșeuri în orașul 
Dimitrovgrad, în sudul Bulgariei. El subliniază că, printre altele, acest proiect va avea urmări 
serioase asupra echilibrului ecologic al regiunii și asupra stațiilor locale de tratare a apei, care 
furnizează apă potabilă la 100 000 de locuitori. De asemenea, petiționarul menționează că 
procedura de licitație pentru acest proiect s-a soldat cu atribuirea contractului unei companii 
deținute de tatăl primarului și că proiectul va primi finanțare din partea Uniunii Europene. 
Întrucât el consideră că în acest caz este vorba despre încălcarea dispozițiilor UE aplicabile în 
acest domeniu, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Depozitele de deșeuri sunt reglementate la nivel comunitar prin Directiva 1999/31/CE1

privind depozitele de deșeuri. În conformitate cu anexa I la Directiva privind depozitele de 
deșeuri, la stabilirea amplasamentului unui depozit de deșeuri trebuie să se ia în considerare
cerințele referitoare la:
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a) distanțele de la perimetrul depozitului de deșeuri la zonele de locuit și de agrement, 
cursuri de apă, ape stătătoare și la alte zone agricole sau urbane;

b) existența unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;

c) condițiile geologice și hidrogeologice din zona respectivă;

d) riscul producerii de inundații, tasări, alunecări de teren sau avalanșe;

e) protecția naturii și a patrimoniului cultural din regiune.

Depozitul de deșeuri este autorizat numai atunci când caracteristicile amplasamentului în ceea 
ce privește cerințele enumerate mai sus sau măsurile de remediere care trebuie luate indică 
faptul că depozitul de deșeuri nu prezintă un risc important pentru mediu.

Alegerea amplasamentului depozitului de deșeuri și decizia de a autoriza un depozit de 
deșeuri sunt sarcini care revin autorităților competente ale unui stat membru, care trebuie să 
evalueze riscurile legate de deschiderea unor noi instalații de gestionare a deșeurilor. Comisia 
nu poate să intervină pe lângă autoritățile naționale în ceea ce privește amplasamentul și 
caracteristicile acestor infrastructuri, în măsura în care deciziile sunt luate în conformitate cu 
dreptul comunitar în materie de mediu.

În conformitate cu articolul 8 din Directiva privind depozitele de deșeuri, autoritatea 
competentă nu eliberează permisele pentru depozitele de deșeuri decât dacă se asigură de 
faptul că amplasarea depozitului de deșeuri satisface pe deplin toate cerințele prevăzute în 
Directiva privind depozitele de deșeuri și în alte legislații aplicabile. 
Comisia menționează faptul că petiționarul nu a furnizat nicio dovadă care să indice o 
încălcare a Directivei privind depozitele de deșeuri.

În afirmațiile sale, petiționarul presupune, fără a furniza dovezi, existența unei inegalități de 
tratament cauzate de un conflict de interese în atribuirea contractelor de achizitii publice de 
servicii, care sunt reglementate prin Directiva 2004/18 CE.1 Informațiile furnizate în cuprinsul
petiției nu permit Comisiei să stabilească dacă dreptul comunitar se aplică și în acest caz și 
dacă există într-adevăr o încălcare a normelor privind achizițiile publice.

Concluzii

Luând în considerare cele menționate mai sus, Comisia constată că nu există niciun indiciu 
care să arate faptul că cerințele prevăzute de Directivele 1999/31/CE privind depozitele de 
deșeuri au fost încălcate în acest caz.

Trebuie remarcat faptul că nu este de competența Comisiei să identifice locurile de depozitare
specifice care ar trebui să fie folosite ca depozite de deșeuri sau să evalueze riscurile aferente. 
Aceste activități intră sub incidența domeniului de competență al autorităților naționale.

În ceea ce privește aspectele legate de achizițiile publice presupuse de petiționar, elementele 
trimise Comisiei nu sunt suficiente pentru a putea concluziona că este vorba despre o 
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încălcare a Directivei 2004/18/CE. 


